ISTORIA AMSPPR (I)

Cum a luat naştere AMSPPR:
Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România a luat fiinţă în 1990 sub numele iniţial de Asociaţia Medicilor Stomatologi
cu Liberă Practică din România prin voinţa de asociere libera a primilor medici stomatologi privati care au deschis cabinete proprii în anii
1990-1992 ca urmare a iniţiativei vizionare a primului preşedinte, Dr. Constantin Găucan şi a unui colectiv entuziast central din care au făcut
parte colegii: Radu Alionte, Constantin Ştefănescu, Simina Enescu, Dan Grigorescu şi alţii. Imediat ideea a prins radacini în ţară, la Arad,
Timişoara, Cluj, Braşov, Sibiu, Deva, Craiova, Tîrgu-Jiu, Tîrgu Mureş, Iaşi, Constanţa, Braila, Piteşti, etc. municipii în care alte colective locale
au făcut primele demersuri de înfiinţare, de afiliere la AMSLPR central şi la statutul de atunci, de organizare de şedinţe cu membrii avînd ca
invitaţi oficialităţi, firme comerciale, reprezentanţi de mari companii, asiguratori, cadre universitare, etc.
Decizii importante pentru asociatie
1990-1996 Primul statut liberal al AMSLPR, organizarea primelor congrese stiintifice internationale, înfiinţarea filialelor judeţene, calitatea de
membru cu drepturi depline a FDI, organizarea de perfectionare continua inainte de a deveni obligatorie, editarea primei reviste profesionale
“Arta Stomatologică” , semnarea contractul de colaborare cu Colgate-Palmolive
1996 semnarea parteneriatului cu FVDZ, Germania, conceperea la primul sediu central din str. Presei, Bucureşti a celui de-al doilea statut,
(cel actual al AMSPPR), intr-un brainstorm de 3 zile la care au participat reprezentanţi din cele 15 judeţe în care activitatea AMSLPR era
constantă, coerentă şi cu tradiţie, semnarea parteneriatului cu SRS
1997 Adunarea Generală Naţională de dare de seamă a vechii conduceri şi de alegeri desemneaza noul Birou Permanent al AMSLPR
(7 membri), trecerea de la organizarea judeteana la constituirea juridica a filialelor regionale constituite pe criterii eficiente geografice si
istorice, alegerea primului organ de conducere colectivă, CDN al AMSPPR format din Biroul Permanent ales pe tara si din cei 8 presedinti de
filiale regionale, închirierea unui sediu central propriu, pe str. Mitropolit Filaret nr.1 Bucureşti, angajarea de personal central:director executiv,
secretară, jurist, dotare cu comunicaţii a membrilor Biroului Permanent.
1998 Schimbarea numelui asociatiei din AMSLPR în AMSPPR (toţi medicii primind “autorizaţia de liberă practică” medicală), tipărirea primei
ediţii a noului Statut şi distribuirea sa la toţi membrii, înfiinţarea juridica şi funcţionarea celor 8 filiale regionale,introducerea adeziunii tipizate şi
a legitimaţiei de membru vizată anual, strategia dezvoltării departamentelor specializate ale Sediului Central, apariţia primului Buletin
Informativ Naţional “Stomatologia Privată Quo Vadis”, constind din 6 numere pe an, distribuit gratuit împreună cu revista “Arta Stomatologică”
cu apariţii regulate, 6 numere / an, conceperea poziţiei oficiale a AMSPPR faţă de CNASS şi CJASS in documentul “Prestaţii stomatologice
de bază şi opţionale pentru adulţi”, stabilirea strategieI AMSPPR in cadrul CMR cit si fata de alte noi asociatii, înfiinţarea şi participarea
AMSPPR la Comisia Naţională de Stomatologie a CMR, conceperea şi distribuirea la delegaţii AGN a proiectului “PROGRAMUL AMSPPR”,
Adunarea Generală Naţională cu invitaţi străini şi primele mape de şedinţă distribuite pe loc delegaţilor, Congresul Internaţional AMSPPRSRS cu invitaţi străini de marcă.
1999 Evidenţa membrilor din filiale regionale, pe documente cumulative, primul pliant color de prezentare generală al asociaţiei, participare
delegaţie multiplă la Sesiunea Plenară ORE-FDI Bled, Slovenia, primele mape ale AGN distribuite din timp delegaţilor AGN, Adunarea
Generală Naţională AMSPPR onorată de conducerea ORE şi FDI, votarea documentului “PROGRAMUL AMSPPR” format din 3 capitole:
Principii de bază, Direcţii prioritare, Orientări practice, votarea donaţiilor pentru achiziţionarea unui sediu central propriu, votarea cotizaţiei 10
usd/lună cu reduceri pentru angajati, tineret, etc., participare organizată la alegerile locale pentru CMR, schimbarea editurii şi a numelui
revistei în “Viaţa Stomatologică”, lansarea site-ului AMSPPR www.dental.ro
2000 Separarea Adunăriii Generale Naţionale (toamna) de Congresul Internaţional AMSPPR (primăvara), reforma sanitară în impas:
AMSPPR în dialog cu CNASS, Congresul Internaţional de Stomatologie AMSPPR SRS în martie, simultan cu Expoziţia Denta de Primăvară
Bucureşti, propuneri AMSPPR materializate în Normele Metodologice ale Contractului Cadru 2000 al CNASS, achiziţionarea noului Sediu
Central al AMSPPR din str. Voronet Nr.3 Bucureşti,propunere AMSPPR pentru membri de a nu mai încheia contracte cu CJASS, dialog
AMSPPR CMR, prezenţa în Comisia Naţională de Stomatologie, liderii stomatologiei mondiale la AGN a AMSPPR la Poiana Braşov, apariţia
de dispute, opinii critice şi constructive în AGN, votarea de delegaţi a înfinţării celei de-a 9-a filiale regionale, Crişana, aniversarea a 10 ani de
istorie AMSPPR
Membri in conducerile centrale anterioare
- perioada 1990-1997 dr. Constantin Găucan – preşedinte, dr. Simina Enescu – vicepreşedinte
- mandatul 1997-1999 dr. Ioan Savinescu – preşedinte, director executiv (primul an) dr. Constantin Ştefănescu) vicepreşedinţi în Biroul
Permanent: dr. Ilie Pătraşcu, (Constanţa), dr. Doina Cordoş, (Cluj), dr. Voicu A. David, (Arad), dr. Mihai Gornicioiu. (Iaşi) şi dr. Daniel Aninoiu,
(Craiova). Trezorier dr. Alice Dinuţ, (Bucureşti) (al doilea an dr. Ilie Pătraşcu,Constanţa). Preşedinţi Filiale Regionale: Ardeal Nord –dr. Rodica
Aldica, Ardeal Sud-dr. Dan Vasile, Banat – dr. Florin Sabou,(al doilea an dr. Voicu A. David) Dobrogea-dr. Dorin Godescu, Muntenia I – dr.
Viorel Ibric Cioran, Muntenia 2 – dr. Emilia Dobrescu, Moldova- dr. Constantin Rădăuceanu, Oltenia – dr. Aurora Popescu Director Executiv
angajat ing. Maria Homeghiu
mandatul 1999-2001 dr. Ioan Savinescu – preşedinte, vicepreşedinţi: dr. Gabriela Andruhovici, dr. Rodica Aldica, dr. Voicu A. David, dr.
Mihai Gornicioiu, dr. Dan Grigorescu, trezorier dr. Dan Vasile preşedinţi de Filiale Regionale aceiaşi ca şi în mandatul anterior mai puţin
Muntenia I , dr. Gabriela Andruhovici
- parteneri importanţi ai AMSPPR în perioada 1996-2001 FVDZ, SRS, COLGATE, WRIGLEY

Dr. Voicu A. David

